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Zápis - nástup do 1. ročníku od 1. září 2023: 

 
Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona 
(Zákon č. 561/2004 Sb.), pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Svou povinnou 
školní docházku plní pouze žáci s mentálním postižením.  
 
Od 1. 9. 2023 přijímáme žáky do prvního ročníku oboru vzdělání: 79-01-C/01 Základní škola, 
výuka podle Školního vzdělávacího programu základní školy, s využitím minimální doporučené úrovně 
pro úpravy očekávaných výstupů ve vzdělávání ve všech předmětech. Vzdělávání je určeno pro žáky 
s lehkým mentálním postižením (LMP) a žáky s lehkým mentálním postižením a souběžným 
postižením dalšími vadami.  
 
Termín zápisu:  
19. 4. 2023 (středa) od 13:00 do 16:00 
27. 4. 2023 (čtvrtek) od 13:00 do 16:00 

 
Přesný čas zápisu prosíme domlouvat od 3. dubna 2023 na telefonních číslech 241 710 781, 
771 120 214, nebo na e-mailu skola@ruzinovska.cz 

 
Počet přijímaných: 
maximální počet je 8 žáků 

 
Kritéria pro přijetí:  
- dítě lze zapsat pouze na základě Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka 

se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole nebo Doporučujícího posouzení školského 
poradenského zařízení pro plnění povinné školní docházky ve škole zřízené dle § 16 odst. 9 
školského zákona, kde je uvedeno, že se jedná o žáka s porucha rozvoje intelektu v pásmu LMP, 
s doporučením vzdělávacího programu základního vzdělávání s minimálními očekávanými výstupy, 

- porucha rozvoje intelektu v pásmu LMP a souběžné postižení dalšími vadami, 
- porucha rozvoje intelektu v pásmu LMP 

 
Další důležité informace: 
- žáky bez mentálního postižení škola nepřijímá, 
- prostory obou budov školy nejsou bezbariérové, přijetí žáků s těžkou poruchou hybnosti, 
např. se středně těžkým tělesným postižením proto není vhodné,  
- žáky s těžkým tělesným postižením (imobilní) není možné přijmout, 
- jídelna je od školy vzdálená 400 metrů a rovněž není bezbariérová, 
- v závislosti na míře speciálně pedagogických potřeb mohou být žáci zařazeni do více tříd, 
- specializované třídy pro žáky s poruchou autistického spektra (PAS) jsou aktuálně obsazeny na 100 %,  
- každému uchazeči bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude v průběhu přijímacího řízení 
veden 
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Průběh zápisu: (cca do 20 minut, zákonný zástupce může být přítomen u všech součástí zápisu): 
1. formální část - předložení požadované dokumentace, zodpovězení dotazů zákonných zástupců, 
2. orientační posouzení školní připravenosti, dle možností dítěte - činnosti s pedagogem školy, 

cca do 10 minut  
 

K zapsání je nutné předložit tuto dokumentaci (1. - 4.): 
1. vyplněnou přihlášku „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ (přihláška), prosíme, použijte 

přihlášku, která je k dispozici na webových stránkách školy 
2. Doporučení školského poradenského zařízení nebo Doporučující posouzení nebo, zpravidla 

speciálně pedagogického centra (SPC), k plnění povinné školní docházky v naší škole, ze kterého 
je zřejmé, že se jedná o dítě s lehkým mentálním postižením, dítě s lehkým mentálním postižením 
a souběžným postižením dalšími vadami a že vzdělávání má probíhat podle vzdělávacího oboru 
RVP - ZV 

3. „Informovaný souhlas dle § 21 vyhlášky č. 27/2016 Sb.“, je k dispozici na webových stránkách školy 
4. k ověření (nahlédnutí) je dále nutné u zápisu doložit: 

- občanský průkaz zákonného zástupce, popř. oprávnění dítě zastupovat - rozsudek o svěření 
dítěte do péče, 

- rodný list dítěte,  
- u cizinců cestovní pas zákonného zástupce a dítěte, povolení k pobytu 

 
Případně je možné předložit také: 
5. „Zápisový list“ - vyplněný zákonným zástupcem žáka, je k dispozici na webových stránkách školy 

 
V případě, že z důvodu kapacity nebude možné přijmout všechny žáky, kteří splnili uvedená kritéria 
a podali žádost ve stanoveném termínu, bude z důvodu transparentnosti a nastavení rovných 
podmínek zvolený výběr losováním uchazečů pod přidělenými registračními čísly. Losování proběhne 
za účasti ředitele, zástupce členů školské rady, ev. zástupce zřizovatele školy a v případě zájmu 
i zákonných zástupců uchazečů o přijetí. Předběžný termín je stanovený na 3. 5. 2023 v 10:00 hodin 
v hlavní budově školy. Průběh a výsledky losování budou zaznamenány v písemném protokolu. 

 
 
 ---- 

Pozn: Pokud nebude možné zápis uskutečnit za osobní přítomnosti dítěte, preferujeme po telefonické 
dohodě, osobní podání dokumentace řediteli. 
Dále pak bude možné předat dokumentaci:  

- do datové schránky školy - 6d2ysnt 
- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adrese skola@ruzinovska.cz (nelze jen 

poslat prostý email) 
- poštou - Základní škola, Ružinovská 2017/20, Praha 4, 142 00 

 
 Další informace na níže uvedeném kontaktu. 
 

V Praze dne 1. února 2023     
 

 
 
 
 
 

Mgr. Milan Záruba, ředitel školy 
Kontakt: telefonní čísla: 241 710 781, 771 120 214 a na e-mailu skola@ruzinovska.cz 
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